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الساحل يقفز للمركز الخامس في ختام الجولة الثامنة للدوري الممتاز

القادسية في الصدارة و»األخضر« يتعثر والكويت يهدد بـ »األربعة«

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم ـ مبارك الخالدي ـ فهد الدوسري
واصل القادس���ية صدارته لل���دوري املمتاز في 
اجلولة الثامنة بعد فوزه الثمني على كاظمة بهدف 
وحيد جاء في الوقت القاتل من املباراة سجله املدافع 
حس���ني فاضل برأسه )90(، ورفع االصفر رصيده 
الى 19 نقطة مستفيدا من تعادل العربي واجلهراء 
1 - 1 ليصبح لالخضر 17 نقطة ثالثا واجلهراء في 
املرك���ز االخير ب� 4 نقاط، فيما بق���ي كاظمة رابعا 

برصيد 14 نقطة.
وقفز الكويت الى املركز الثاني بعد فوزه على النصر 
4 - 0 ورفع رصيده الى 17 نقطة متفوقا على العربي 
بفارق االهداف، وس���جل لالبيض علي الكندري )27( 
وخالد عجب )53( وجراح العتيقي )60( وحسني حاكم 
)90(، وتفوق الفائز في الش���وطني حيث كان الطرف 
االفضل وبقي اخلاسر على نقاطه الست. ادار املباراة 

احلكم حمد بوجروة وطرد عب���داهلل عبدالعزيز من 
النصر. وحقق الساحل فوزا مطلوبا رفعه الى املركز 
اخلامس برصيد 8 نقاط بعد فوزه على الساملية 3 - 2 

والذي بقي على نقاطه السبع.
وسجل للساحل زيد العيدان )44( وصالح فجري 
)75( وناصر راكان )90(، فيما احرز للساملية هدفيه 

املتألق علي فريدون في الدقيقتني 47 و85.
في الش���وط االول من مباراة العربي واجلهراء لم 
يحمل اي حملة فنية تذكر حتى ان التمرير بني الالعبني 
لم يكن يتجاوز 3 متريرات، واألمر املستغرب اعتماد 
الفريقني على الكرات الطولي���ة والعالية بالرغم من 
أن اجلو ال يس���اعد عليها بسبب سرعة الهواء. ورغم 
سيطرة االخضر على هذا الشوط إال أنها كانت سيطرة 
سلبية، حيث لم يشكل أي خطورة على حارس اجلهراء 
سطام احلسيني والسبب واضح وهو أن املجهود الكبير 

الذي كان يقوم به قائد العربي محمد جراغ ال يجد من 
يترجمه بحركة سليمة الى اهداف.

وإذا كان العربي سيطر دون خطورة فإن اجلهراء 
أضاع اخطر فرصتني في املباراة األولى عندما س���دد 
املهاجم الواعد محم���د دهش من داخل منطقة اجلزاء 
تصدى لها ببراعة احلارس خالد الرشيدي واالخرى 
قبل نهاية الشوط بدقيقة عندما وجد فيصل زايد نفسه 
مواجه���ا ملرمى العربي إال ان رأس���يته كانت ضعيفة 

وجاءت في احضان الرشيدي.
وفي الشوط الثاني أشعل املباراة محترف العربي 
اجلديد املغربي عبداملجيد اجليالني عندما سجل هدف 
التقدم لألخضر من اول ملسة له حلظة انطالق الشوط 
بعد أن دخل بديال لعلي اشكناني، ويضيع العربي أكثر 
من فرصة محققة، إال أن املباراة سارت عكس التوقعات 
بعد ان سجل مدافع اجلهراء احمد حسن هدف التعادل 

برأسية مخادعة من كرة عرضية لم يتمكن الرشيدي 
من اإلمساك بها )80( وكاد اجليالني يحرز هدف الفوز 
لألخضر في الوقت بدل الضائع إال أن احلسيني تصدى 

لتسديدته ببراعة وابعدها إلى ركنية.
وفي مباراة القادس���ية وكاظم���ة فرط األصفر في 
الشوط األول وخرج منه بال أهداف رغم انه كان األكثر 
سيطرة ووصوال الى مرمى خصمه، وأضاع حمد العنزي 
فرص���ة ثمينة جدا عندما هيأ له خلف الس���المة كرة 
برأس���ه وسددها الى خارج املرمى رغم انه كان قريبا 
من شهاب كنكوني )25(، ومثله أضاع خلف السالمة 
انفرادا بعد مجهود طيب من جهاد احلسني لكنه أرسل 

الكرة الى خارج املرمى )38(.
ولعب األصفر ف���ي ظل غياب مهاجمه بدر املطوع 
املنتقل الى صفوف النصر السعودي ولعب املدرب محمد 
ابراهيم مبهاجمني خلف والعنزي ويساندهما من اخللف 

جهاد احلس���ني وعبدالعزيز املشعان وصالح الشيخ، 
إضافة الى تدخالت مستمرة من فهد األنصاري، ولكن 
لم تشفع السيطرة للقادسية في تسجيل هدف بعدما 
أضاع العبوه كل الفرص املتاحة للتسجيل، ولم يختبر 

حارسه نواف اخلالدي لندرة هجمات اخلصم.
وجنح القادسية في تسجيل هدف الفوز الوحيد في 
الدقيقة )90( بعد ان كانت املباراة في طريقها للتعادل 
وسجله املدافع حسني فاضل من كرة ثابتة ارسلها علي 
الش���مالي سددها فاضل برأسه في مرمى كنكوني من 

دون اي مضايقة من الدفاع.
وبالفعل كان هدفا قاتال بعد ان ظهر الشوط الثاني 
متواضع املس���توى بعدما انحصر اللعب في وس���ط 
امللعب، وكان املدرب محمد ابراهيم زج بالثالثي احمد 
عجب وعمر بوحمد وس���عود املجمد في حني اش���رك 

ماتشاال عبداهلل الظفيري في الهجوم.

محمد العدواني

عبداهلل البريكي في صفوف صاللة العماني

الكاظمي يشيد بعبدالرؤوف

المطوع يؤجل اللحاق بالنصر إلى األحد
عبدالعزيز جاسم

أجل جنم القادسية بدر املطوع املنتقل حديثا 
إلى النصر الس���عودي س���فره إلى السعودية 
واالنضمام لفريقه اجلديد إلى يوم األحد املقبل 
ورمبا بعد ذلك حتى ينتهي متاما من مس���ألة 

تفرغه الرياضي من مقر عمله.
ولم يشارك املطوع مع القادسية امس امام 
كاظمة في الدوري املمتاز نظرا لعدم تعافيه من 
اإلصابة بالعضل���ة الضامة حتى اآلن بصورة 
كاملة رغم مشاركته في تدريبات الفريق أول 

من امس.
يذكر ان املطوع ق���د وق���ع عقدا مبدئيا مع 

النصر الس������عودي ينت���قل مبوج��به ملدة 4 
اش���هر مقابل 850 ألف دوالر وست���كون اول 
مباراة له مع النصر في 3 فب���راير املقبل أمام 
القادسية في ك��أس ولي العهد، بينما ستكون 
اولى مواجهاته في الدوري امام الش���باب في 
12 فبراير، حيث س���تكون هناك مواجهة قوية 
بني املطوع ومس���اعد ندا الذي انضم للشباب 

مؤخرا.
وتع���د هذه التجربة هي الثانية الرس���مية 
للمط���وع بعد أن لعب مع قطر القطري مباراة 
واحدة فقط قبل موسمني في كأس ولي العهد 

القطري.

أش���اد رئيس مجلس إدارة النادي العربي 
جمال الكاظمي بالعب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي الع����ربي س����مير عبدالرؤوف الذي 
قدم الكثير للقلعة اخلضراء وساهم مع الفريق 
في احلصول على العديد من البطوالت، وقدم 

الالعب دعوة للكاظمي حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام حتت رعاية الشيخ فيصل املالك 
على ه����امش م����ب���اراة العربي والكويت 7 
فبراير املقبل بس���تاد صباح السالم بالنادي 

العربي.

إدارة أكد عض���و مجل���س 
نادي الس���املية ومدير كرة 
القدم فهد عامر ان انتقال العب 
البريكي  الفريق األول عبداهلل 
الى صفوف نادي صاللة العماني 
يعتبر مفاجأة للساملية، حيث 
ان الالعب شارك زمالءه تدريب 
أول من امس وأوحى للجميع انه 
س���يكون ضمن التشكيلة التي 
الس���ماوي مباراته  خاض بها 
»أمس« أمام الساحل. وقال عامر ل� 
»األنباء«: إن السماوي ال يتوقف 
على العب معني وجميع الالعبني 
اآلخرين على قدر املسؤولية لسد 
ف���راغ أي العب يريد اللعب في 

األندية اخلارجية.
مشيرا الى ان أي قرار سيتخذ 
بحق البريكي سيكون جماعيا، 
حيث ان مجلس إدارة النادي هو 
املخول باتخاذ ما يراه مناسبا 

بهذا الشأن.
يذكر ان نادي صاللة العماني 
يضم حاليا حارس مرمى كاظمة 
احمد الفضلي والشقيقني يوسف 
وفرحان س���عد العب���ي نادي 

الساحل.

بعد انتقال البريكي لصاللة العماني

عامر: السالمية ال يتوقف على العب واحد

مجحم رسميًا الى السماوي
انتقل العب الصليبخ���ات واملنتخب االوملبي

السابق خالد مجحم )20عاما( رسميا لصفوف 
الساملية لنهاية املوسم احلالي بعد ان مت شطبه 

من كشوفات الصليبخات.
وكان الس���املية والكويت قد طلبا مجحم قبل 
بداية املوسم احلالي لالنتقال على سبيل اإلعارة 
ملدة موسم واحد ولكن ادارة الصليبخات رفضت 

التخلي عن الالع���ب، وكان مجحم قد امتنع عن 
التدريب مع فريقه السابق منذ أكثر من 5 أشهر 
بس���بب اخلالفات التي كانت بني بعض الالعبني 
وإدارة الفري���ق. ويعد مجح���م من أبرز الالعبني 
الشباب الذين يشغلون اجلهة اليسرى ويستطيع 
اللعب في مركزي املدافع واجلناح باإلضافة الى 

مركز وسط امللعب »صانع األلعاب«.

السهو إلى الدوحة

»سلة األخضر« تتفق مع هيوستن

غادر امس سكرتير عام احتاد كرة القدم سهو السهو إلى الدوحة 
للمشاركة في اجللسة الرابعة الجتماع اعضاء اللجنة الدائمة ألمناء 
س���ر احتاد كرة القدم بدول اخلليج العربي. وكان االحتاد القطري 
وجه الدعوة للسهو حلضور املباراة النهائية لبطولة كأس آسيا بعد 

غد التي ستجمع منتخبي اليابان واستراليا.

يحيى حميدان
اتفقت ادارة النادي العربي مع احملترف األميركي ويني هيوسنت 
للق���دوم الى البالد متهيدا للتعاقد معه وااللتحاق بصفوف »س���لة 
األخضر« فيما تبقى من منافس���ات ال���دوري املمتاز وبطولة كأس 
االحتاد التي س���تنطلق في األول من مارس املقبل. ويلعب هيوسنت 
في مركز االرتكاز وسبق له اللعب مع الساحل في املوسم املاضي بعد 
تألقه الالفت في الدوري التونسي والسعودي والعماني حيث خاض 
عدة جتارب احترافية هناك.  وسيكون هيوسنت احملترف الثاني في 

»سلة األخضر« الى جانب مواطنه اوماري ويستلي.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق األول بنادي 
النصر محمد العدواني ان انضمام 
العب وسط اجلهراء أحمد حواس 
الى العنابي جاء بطريق رسمي من 
خالل محضر اجتماع بني النصر 
واجلهراء واتفقا بينهما على إعارة 
حواس إلى العنابي ملدة 6 أش����هر 
مقابل 20 ألف دينار، الفتا إلى أن 
النصر ال يتبع األسلوب الضعيف 
بخطف الالعبني من أنديتهم بعد 

جلوئهم لالحتراف في اخلارج.
واكد العدواني أن حواس يعتبر 
من أفضل الالعبني في الكويت في 
مركزه وأن انضمامه للعنابي يعتبر 
إضافة قوية للفريق الذي تنتظره 
مش����اركة مهمة في كأس االحتاد 
اآلسيوي أول مارس املقبل، مشيرا 
إلى أن حواس سيكون ضمن قائمة 
ال� 30 العبا. وبني أن النصر يدرس 
حاليا ضم أكثر من العب للفريق 
خالل الفترة املقبلة خصوصا من 

أكد أن الالعب انتقل بمحضر رسمي

العدواني: حواس من أفضل العبي الوسط

احملليني وهناك العب استقر عليه 
اجلهاز الفني مع االدارة إال ان ضيق 
الوقت واستئناف الدوري سيؤجل 
األمور، مضيفا أنه ال يود ان يكشف 
عن اس����م الالع����ب او ناديه حتى 
تتم األمور بس����رية تامة وينتقل 
الالعب بهدوء مثلما حدث في صفقة 

حواس.

عروض احتراف لكاريكا
مبارك الخالدي

علمت »األنباء« ان العب نادي الكوي���ت البرازيلي كاريكا تلقى 
ع���ددا من العروض من خارج الكويت، ومن املرجح ان تدرس ادارة 
النادي املوافقة على رحيل الالعب الذي بدأ هذا املوسم يعاني كثيرا 
من االصابات، والنية تتجه لدى ادارة الكويت الى التعاقد مع العب 

ال يقل كفاءة عنه في االيام املقبلة.

)هاني الشمري(حمد العنزي يسدد الكرة بقوة في مواجهة البرازيلي ألكسندر سانتوس )عادل يعقوب(مهاجم اجلهراء فيصل زايد محاصرا بني واالس ونواف شويع

كيتا مازال مع العني اإلماراتي

مدرب العين: كيتا ليس للبيع
القحطاني رسميًا إلى األصفر

عبدالعزيز جاسم
أكد مصدر مقرب من نادي العني 
اإلماراتي ل� »األنباء« متسك النادي 
باإليڤ����واري إبراهيما كيتا العب 
الفريق االول لكرة القدم حتى نهاية 
عقده الذي سيمتد حتى نهاية شهر 
يناير 2012. وق����ال املصدر الذي 
فضل عدم ذكر اس����مه ان مدرب 
الفري����ق البرازيل����ي غالو ابلغه 
شخصيا ان احملترف كيتا ليس 
للبيع النه العب موهوب وكل ما 
ذكر عنه خالل الفترة املاضية ال 
يعد كونه صدر من اشخاص غير 
مسؤولني عن الفريق وال ينظرون 
ملصلحة »البنفسجي« من الناحية 
الفنية الن العب مثل كيتا وجوده 

ضروري بالفريق.

القحطاني قدساوي رسميًا

وفي السياق نفسه وافق مجلس 
إدارة نادي الس����احل على انتقال 
مدافع الفري����ق األول لكرة القدم 
خالد القحطاني إلى صفوف نادي 
القادسية، في صفقة بلغت 40 ألف 
دينار انتقل مبوجبها الالعب إلى 

النادي امللكي بصفة نهائية.
وأكد عب����داهلل العتيبي مدير 
الكرة بالساحل ان موافقة ناديه 
عل����ى انتق����ال القحطاني جاءت 

رغم الظروف الصعبة التي واجهت 
فريقه خالل هذا املوسم وما نتج 
عنه احتراف ما يق����ارب ثمانية 
العبني للعب في الدوري العماني. 
واوضح ان ادارة الفريق ستكافئ 
الالعبني عل����ى مجهودهم الكبير 
مبن����ح كل العب 100 دينار نظير 

فوزهم على الساملية.

مبوافقة جماعية من مجلس إدارة 
النادي نظرا للخدمات الكثيرة التي 
قدمها القحطاني خالل مش����واره 
السابق مع الساحل. وأثنى العتيبي 
على اجلهود اجلبارة التي بذلها 
الساملية امس  امام  العبو فريقه 
ومتكن الفريق من حتقيق الفوز 
بنتيجة ثالثة اهداف مقابل هدفني 

نعيمة األحمد تثني على النصار
وجه العب الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان 
والعب كاظمة السابق فايز النصار الدعوة الى الشيخة 
نعيمة االحمد رئيس����ة اللجنة التنظيمية لرياضة 
املرأة ف����ي دول مجلس التعاون اخلليجي حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 21 فبراير املقبل في 
اللقاء الذي يجمع جنوم االندية مع الكرامة السوري 
على ملعب ستاد محمد احلمد بنادي القادسية حتت 
رعاية الشيخ طالل الفهد. وأشادت األحمد بالنصار 
وما قدمه طوال مش����واره الرياضي وطالبته ببذل 
املزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الرياضة 
الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه 

إلى العمل اإلداري أو الفني سواء من خالل ناديه او 
أي ناد آخر. من جانب آخر تلقت الش����يخة نعيمة 
األحم����د رئيس اللجنة التنظيمي����ة لرياضة املرأة 
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية، رئيس جلنة 
املرأة والرياضة باللجنة االوملبية الكويتية برقية 
تهنئة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس االحتاد 
النس����ائي بدولة االمارات مبناسبة حصولها على 
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي 
للدورة الثانية، كشخصية رياضية نسائية ساهمت 
في تطوير احلركة الرياضية النسائية في الكويت 

خاصة ودول مجلس التعاون عامة.


